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 Thứ Tư, ngày 19 tháng 11 năm 2014, Lễ bàn giao “Dự án trang bị thiết bị và xây dựng Phòng Y tế tại Nhà Nuôi 

dưỡng người già thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ” (Thực hiện năm 2013) thuộc Chương trình Viện trợ không 

hoàn lại của chính phủ Nhật Bản đã long trọng diễn ra tại Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP. 

Cần Thơ (Đơn vị xin viện trợ) với sự hiện diện của ông YAKABE Yoshinori - Phó Tổng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật 

Bản tại TP. HCM, ông Hồng Vĩnh Ninh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Cần Thơ, ông Lê Văn Mến - Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ, ông Huỳnh Tiến Dũng - nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP. Cần Thơ, bà 

Lê Thị Kim Bảy - Giám đốc Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP. Cần Thơ.  

 Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP. Cần Thơ là một tổ chức từ thiện nơi tiếp nhận và giúp 

đỡ vô điều kiện người già neo đơn trên địa bàn TP. Cần Thơ và các khu vực lân cận. Một trong các hoạt động của Nhà nuôi 

dưỡng là tổ chức khám sức khỏe định kì cho thành viên đang cư trú tại đây. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất chỉ có duy nhất 

một phòng khám sức khỏe có trang bị dụng cụ y khoa, không đáp ứng đủ nhu cầu theo dõi sức khỏe, nên cho đến nay Nhà 

nuôi dưỡng đã phải tốn một khoản chi phí vận chuyển lớn để đưa các thành viên đi khám tại bệnh viện. Bằng nguồn vốn 

viện trợ 81.160 Đô La Mỹ, dự án đã trang bị cho Nhà nuôi dưỡng phòng y tế và các thiết bị và các dụng cụ y khoa cần thiết.  

 Tại buổi lễ, Phó Tổng lãnh sự YAKABE đã có lời phát biểu “Chúng tôi hy vọng qua dự án này, Nhà nuôi dưỡng sẽ có 

thể theo dõi sức khỏe tốt hơn và có thể tiến hành một số phẫu thuật nhỏ cho các cụ già đang cư trú tại Nhà nuôi dưỡng, đồng 

thời giảm được chi phí y tế như phí đi lại, phí nhập viện.”. Để đáp lại, Giám đốc Bảy cũng bày tỏ lòng biết ơn “Dự án hoàn 

thành trong niềm hân hoan vui mừng và biết ơn của toàn thể cán bộ nhân viên và các cụ của nhà nuôi dưỡng đối với Tổng 

Lãnh sự quán Nhật bản đã quan tâm hỗ trợ kinh phí kịp thời. Chúng tôi xin cam kết sẽ sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị y tế 

được tài trợ đúng mục đích, định kỳ duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa khi cần thiết nhằm phục vụ lâu dài, hiệu quả công trình 

nhân đạo này.”. 

 
Phó Tổng Lãnh sự YAKABE Yoshinori  
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